
 الربـع فلكـم ولد لهن كان فإن ولد لهن يكن لم إن أزواجكم ترك ما نصف (( ولكمتتمة فوائد اآلية الكرميـة: 

 ولـد لكـم كـان فـإن ولـد لكـم يكـن لـم إن تـركتم ممـا الربـع ولهـن دين أو بها يوصين وصية بعد من تركن مما

 أو أخ ولــه امــرأة أو كاللــة يــورث رجــل كــان وإن ديــن أو بهــا توصــون وصــية بعــد مــن تــركتم ممــا الــثمن فلهــن

 بهـا يوصـى وصـية بعـد مـن الثلـث فـي شركاء فهم ذلك من أكثر كانوا فإن السدس منهما واحد فلكل أخت

نرجـع اآلن إىل فوائـد اآليـات الكرميـة وهـي كثـرية ؛ فمنهـا  . حلـيم )) علـيم واهللا اهللا من وصية مضآر غير دين أو

أن اهللا ملكنـا إيـاه وأثبتـه حكمـا شـرعيا ؛  (( ولكـم ))أوال: أن اإلرث ملك قهري ال اختيـار لإلنسـان فيـه ؛ دليلـه: 

قـال  فلو قال الزوج: أنا ال أريد نصييب من زوجيت ؛ قلنـا لـه ال ، هـو داخـل يف ملكـك قهـرا ال خيـار لـك فيـه ؛ فـإن

أريـد أن أتفضــل بــه هلــا يف مشــروع خــريي أو إن كــان هلــا أوالد أتفضــل بــه علــى أوالده ؛ قلنــا لــه هــذه ابتــداء عطيــة ؛ 

وبنــاء علــى ذلــك لــو كــان عليــه ديــن حيتــاج أن يبــذل هــذا املــال الــذي ورثــه فــإن تربعــه ــذا املــال غــري نافــذ ، وهــذه 

مـن أرض مشـرتكة فهـل للشـريك  شقسـا أيضا: لو كـان املـوروثيتفرع على هذا  الفائدة من قولنا: إنه ملك قهري .

مــا فهمتهــا ؟ طيــب املــرأة هلــا نصـــف أرض ونصــف األرض الثــاين لرجــل آخــر أجنــيب ، فماتــت فـــورث أن يشــفع ؟ 

ورثتهـا نصـيبها مـن هـذه األرض وهـو النصـف ؛ فهـل للشـريك أن يشـفع ؟ ال ؛ ملـاذا ؟ ألنـه ملـك قهـري ؛ لكـن لــو 

ومن فوائدها: أنه يشـرتط يف املـرياث أن يكـون الـوارث حـرا  ا يف حياا فللشريك أن يشفع  .أا باعت هي نصيبه

؛ من أين يؤخذ ؟ مـن الـالم الـيت للتمليـك ؛ والعبـد ال ميلـك فلـو كـان زوج احلـرة عبـدا فإـا إذا ماتـت ال يـرث منهـا 

ومــن فوائــدها: أن  . لــه للــذي باعــه )( مــن بــاع عبــدا لــه مــال فماشــيئا ؛ لقــول النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم: 

املــرياث يشــمل األعيــان والــديون واحلقــوق ؛ األعيــان كالــدراهم والنقــود والعقــارات ؛ والــديون الــيت يف ذمــم النــاس ؛ 

والثالث احلقوق كحق الشفعة وحق االنتفاع بالكلب املباح نفعـه وحـق االنتفـاع بالسـرجني الـنجس ، وحـق االنتفـاع 

عــام يشــمل اجلميــع:  (( مــا تــرك ))لنــا جبــواز االنتفــاع بــه ، ومــا أشــبه ذلــك ؛ املهــم أن قولــه: بالــدهن الــنجس إذا ق

وال تثبـت الزوجيــة إال  (( أزوجكـم ))ومـن فوائــدها أيضـا: ثبـوت الزوجيـة ؛ لقولــه:  األعيـان ، والـديون ، واحلقـوق .

ألا تكـون زوجـة مبجـرد العقـد ومن فوائدها: ثبوت اإلرث ولو ماتت قبل الدخول ؛ كيف ذلك ؟  بعقد صحيح .

(( أن الزوجة إذا بانت فال تـوارث ؛ مـن أيـن يؤخـذ ؟ مـن قولـه: ومن فوائدها:  سواء حصل الدخول أم مل حيصل .

ألا إذا بانت مل تكن زوجة ؛ فلو طلقها وانتهت عدا مث ماتت فـال مـرياث لـه منهـا ؛ ألـا صـارت  أزواجكم ))

أجنبية منه ؛ ولو طلقا طالقا بائنا وماتت يف العدة فال مرياث له منها ؛ ملاذا ؟ ألـا ملـا بانـت منـه مل تكـن زوجـة ، 

البينونـة كـربى ؛ اسـتثىن العلمـاء مـن ذلـك مسـألة وهـي بدليل أـا ال حتـل لـه إال بعقـد جديـد أو بعـد زوج إن كانـت 

أربعـة شـروط: إذا أباـا يف مـرض موتـه املخـوف متهمـا  ،ما إذا أباا يف مرض موته املخوف متهمـا بقصـد حرماـا 



 كـالردة  بقصد حرماا ؛ قالوا فإا إذا كان األمر كذلك ترثه ولـو انتهـت العـدة مـا مل تتـزوج أو تـأت مبنـاف للزوجيـة

... إىل البينونة مىت بنت منـه بطـالق ثـالث أو بتمـام العـدة انقطـع التـوارث إال يف حـال واحـدة يف البينونـة وهـي مـا 

إذا أباــا يف مــرض موتــه املخــوف متهمــا بقصــد حرمانــه ، أربعــة شــروط: مــرض ، ومــوت ، خمــوف ، متهمــا بقصــد 

ا يف الصحة طالقا بائنا مث مـات قبـل انقضـاء العـدة ؟ احلرمان ؛ إذا متت الشروط األربعة فإا ترث منه ؛ فإن طلقه

فإــا ال تــرث ؛ ألنــه طلقهــا يف الصــحة ؛ وإن طلقهــا يف مــرض خمــوف مث عــويف منــه مث حصــل عليــه حــادث فمــات 

ترث ؟ ال ترث ؛ ألنه مل ميت باملرض ؛ وإن طلقها يف مرض لكنـه مـرض لـيس مبخـوف وبعـد ذلـك ازداد بـه املـرض 

رث ؛ وإن طلقها يف مرض موته املخوف بطلبها فإا ال ترث ؛ ملاذا ؟ ألنه لـيس متهمـا بقصـد حىت مات فإا ال ت

  حرماا ؛ إذا ينقطع التوارث بني الزوجني بالبينونة إال يف ما إذا طلقها يف مرض موته املخوف متهما حبرماا .

إرثهـا إىل أن تتـزوج أو ترتـد يعـين إذا ورثـت  ما مل تتزوج زوجا آخر ؟ نعم ؛ وإذا ورثت منها يف هذه احلال فإنـه ميتـد

ومــن فوائــدها: أن للــزوج نصــف بشــرط  يف حــال البينونــة علــى الشــروط الــيت ذكرنــا فإــا تــرث مــا مل تتــزوج أو ترتــد .

ومن فوائدها: أنه ال فرق بني أن يكـون الولـد واحـدا  . (( إن لم يكن لهن ولد ))عدمي وهو عدم الولد ؛ لقوله: 

وهـل ولـد  نكرة يف سـياق النفـي فتشـمل . (( ولد ))كرا أم أنثى ؛ وجه الداللة يف هذه اآلية ألن كلمة أو متعددا ذ 

 .الولــد كالولــد ؟ اجلــواب : نعــم ؛ فلــو كــان هلــا ابــن بنــت فلــيس للــزوج النصــف ؛ ألن أوالد األبنــاء كــأوالد الصــلب 

(( فـإن كـان يات على هذا التفصـيل ؛ لقولـه: ، حيث جاءت اآل ومن فوائدها: عناية اهللا سبحانه وتعاىل باملواريث

ومــن فوائــدها: أن املورايــث مبنيــة علــى احلكمــة ؛ ووجهــه أنــه إذا مل يكــن  ) .لهــن ولــد فلكــم الربــع ممــا تــركن )

ومــن فوائــدها: أال مــرياث إال بعــد الــدين  للزوجــة ولــد فللــزوج النصــف ، ومــع الولــد الربــع لتــوفر املــال ملــن ؟ للولــد .

ومن فوائدها: أن الزوجـة حـرة يف التصـرف يف ماهلـا ؛  . (( من بعد وصية يوصين بها أو دين ))وله: والوصية ؛ لق

إذا كانت ال تتصرف إال بإذن الزوج فلرمبا منعها الزوج مـن الوصـية  فأضاف الفعل إليها ؛ (( يوصين بها ))لقوله: 

فـا وعليـه ألـف دينـا فهـل للورثـة شـيء ؟ ال ؛ وينبين على هذه الفائدة أمثلـة: لـو مـات امليـت وخلـف أل ذلك يضره .

ألن الـدين مقــدم علـى املــرياث ؛ لكـن كيــف تكـون الوصــية مقدمــة علـى املــرياث كيـف ذلــك مـع أن الوصــية ال جتــوز 

بأكثر من الثلث ؟ يتضح هذا باملثال ، فلو هلك هالك عن زوج وأخـت شـقيقة ، كـان للـزوج النصـف لعـدم الفـرع 

لتمــام شــروط إرثهـا النصــف ، وإذا قــدرنا أن املــال ســتون ألفـا صــار للــزوج ثالثــون ألفــا  والـوارث ، وللشــقيقة النصــف

ولألخــت ثالثــون ألفــا ؛ فــإذا كانــت املــرأة املتوفــاة قــد أوصــت بالثلــث اختلــف احلــال ، قلنــا: للوصــية الثلــث ، كــم ؟ 

رى اآلن أن عشـــرون ألـــف ؛ وللـــزوج نصـــف البـــاقي ، ولألخـــت الشـــقيقة كـــذلك النصـــف عشـــرون ألـــف ؛ فأنـــت تـــ

الوصية أعطيناها احلق كامال ؛ كم أخذ املوصى له ؟ الثلث عشرين ، وجتـد أن املـرياث بـدال أن كـان للـزوج النصـف 



مل يكن له اآلن إال الثلث ،  وكـذلك لألخـت الشـقيقة ؛ أعـرفتم اآلن ؟ فتبـني اآلن أن الوصـية مقدمـة علـى املـرياث 

كم ، لقلنا عندنا الثلـث زائـدا علـى الكـل ، فتكـون املسـألة مـن تسـعة ، ؛ لو قدرنا أن الوصية كاملرياث الختلف احل

للوصــية كــم ؟ ثالثــة ، وللــزوج ثالثــة ، ولألخــت ثالثــة ؛ ولكــن الظــاهر أننــا أخطأنــا ، نقــول: املســألة ... النصــف 

ع مــع أننــا ثالثــة ولألخــت الشــقيقة النصــف ثالثــة ، وللثلــث اثنــان تعــود إىل مثانيــة ، فيكــون نصــيب الثلــث اآلن الربــ

لــو قــدرنا الوصــية تقــدم علــى املــرياث ... أوصــى  ... ؛ واضــح ؟ ثلثــا كــامالحســب القســم األوىل أعطينــاه أعطينــاه 

بالثلث وامليت وهو أنثى يف املثال الذي ذكرنا ، وكان زوج وأخـت شـقيقة ؛ فـإذا قلنـا بتقـدمي الثلـث أعطينـا املوصـى 

ن ألــف نعطــي الــزوج عشــرين ألفــا وأخــت شــقيقة عشــرين ألفــا ؛ لــه مــن تركــة ســتني ألــف عشــرين ألــف ، وبقــي أربعــو 

حقيقــة عشــرين ألفــا الــيت هــي النصــف حقيقتهــا اآلن الثلــث ؛ إذا نقــص حــق الــزوج ونقــص حــق األخــت الشــقيقة ؛ 

والوصــية هــل نقصــت أو ال ؟ مل تــنقص ، أعطــي املوصــى لــه ثلثــا كــامال وثلثــه اآلن يســاوي النصــف ؛ ولــو قلنــا بــأن 

م لكانـــت املســـألة مـــن ســـتة ، للـــزوج النصـــف ثالثـــة ، ولألخـــت الشـــقيقة النصـــف ثالثـــة ، وللوصـــية الوصـــية ال تقـــد

كمـا أن نصـيب الـزوج ربـع الـثمن ونصـيب األخـت   ؛ يكـون نصـيب الوصـية اآلن كـم ؟ الثلث اثنان تعود إىل مثانيـة 

ســم رع الــثمن ؛ فاحلاصــل اآلن تبــني أن الوصــية مقدمــة علــى املــرياث ؛ ألن املوصــى لــه يعطــى ســهمه كــامال ، مث يق

ومــن فوائــدها: احلكمــة يف  .؛ عــرفتم أن الوصــية مقدمــة علــى املــرياث وهــو واضــح  البــاقي علــى الورثــة علــى حســب 

ومـــن  مـــن جـــنس الـــذكر نصـــف مـــال الـــذكر وذلـــك بـــذكر مـــرياث الزوجـــات .جعـــل لألنثـــى  يـــع املـــرياث ، حيـــثتوز 

يف  وايف الـدين اإلسـالمي ، حيـث مل حيـزم املـرأة حقهـا مـن املـرياث خالفـا ملـا كـان ، بيـان العـدل فوائدها: بيان العدل

رياث الزوجة مبثل ما عـرب بـه عرب عن م وأبكونه ذكرا  ا من املرياث ؛ ويظهر العدل حيث حيرمو ، اجلاهلية يفعلونه 

احلديث عن النساء والرجال ؛ فإن احلكمة أن يقدم احلديث عـن الرجـال  ومن فوائدها: أنه إذا  عن مرياث الزوج .

؛ ألنه بـدأ مبـرياث الزوجـات قبـل مـرياث األزواج ، وهـذا هـو املوافـق للفطـرة خالفـا مل حـرف اهللا فطرتـه وغـري سـليقته 

لرجــال يف الــذكر ، ففــي اإلذاعــات الغربيــة وإذاعــة مــن قلــدوها يقولــون " أيهــا الســيدات فصــار يقــدم النســاء علــى ا

والسـادة " وأخـذت مـن ذلـك مـن يكتـب يف احلمــام " للسـيدات " وإىل جنبـه " محـام للرجـال " وال يقـول للســادة ، 

الرجــال بوصــف يعــين بــدال مــا كانــت األنثــى تطلــب حبقهــا اآلن حنــن نطالــب حبقنــا ، حيــث جيعــل النســاء ســيدات و 

الرجولة فقط ال بوصف السيادة ؛ وكل هذا مما يدل على ضعف الشخصية ، كما قاله احلكيم املؤرخ  ابـن خلـدون 

يف مقدمته اليت كلها فلسفة كما يقولون حىت إن ... تكون هلا ؛ ألا فـوق مسـتواها ، عظيمـة جـدا يقـول: " عـادة 

بالباطــل " وحنــن اآلن استضــعفنا أنفســنا وصــرنا نقلــد مــن قلــب اهللا  األمــم أن األمــة الضــعيفة تقلــد األمــة القويــة ولــو

ومـن فوائـدها: أن مـرياث اإلخـوة مـن األم  ... وسـلبهم الـدين يف مثـل هـذه األمـور ـ نسـأل اهللا أن حيمينـا وإيـاكم ـ .



ســدس إن كــانوا ... الثلــث إن كــانوا اثنــني فــأكثر ؛ أو الســدس إن كــانوا واحــدا فأقــل ؛ إذا قــال اثنــني فــأكثر ، أو ال

واحدا فأقل ؟ مـا فيـه أقـل مـن واحـد ؟ اخلنثـى املشـكل املـرياث سـواء ؛ ألن مـرياث اإلخـوة لـألم يسـتوي فيـه الـذكور 

واإلناث ؛ لكن لو فرض أنه مبعض ، إذا كان مبعضـا فإنـه ال يـرث السـدس ؛ وعلـى هـذا فقولنـا " السـدس للواحـد 

ومـــن فوائـــدها: أنـــه يشـــرتط إلرث  جماعـــة اثنـــني فـــأكثر الثلـــث .إذا للواحـــد الســـدس ولل ؛فأقـــل " ال يســـتقيم أبـــدا 

اإلخوة من األم أن يكون اإلرث كاللـة أي لـيس فيـه فـروع وال أصـول ذكـور ، أمـا األصـول اإلنـاث فـإن اإلخـوة مـن 

(( فهـم ومن فوائدها: التسوية بـني الـذكور واإلنـاث يف إرث اإلخـوة مـن األم ؛ يؤخـذ مـن قولـه:  األم يرثون معهم .

وأصـل الشـركة يقتضـي التسـوية كمـا أن البينيـة للتسـوية ؛ فـإذا قلـت لـرجلني: هـذه مائـة درهـم  شركاء فـي الثلـث ))

ــر مــن بينكمــا ؛ فلكــل واحــد مخســون ؛ وكــذلك ملــا قــال اهللا عزوجــل يف إرث اإلخــوة مــن األم:  (( فــإن كــانوا أكث

ذلــك علــى أــم ســواء ؛ وهــل يشــاركهم  ومل يــذكر تفضــيل الــذكر علــى األنثــى دل ذلــك فهــم شــركاء فــي الثلــث ))

غريهم يف التسوية بني الذكر واألنثى ؟ اجلواب؛ ال ؛ إال لعارض ، مثل أن يهلك هالك عـن بنتـني وأبـوين ـ أم وأب 

ـــ فهنــا يســتوي األب واألم ؛ ألن البنتــني تأخــذان ثلثــني ولــألم الســدس ولــألب الســدس ؛ لكــن هــذه التســمية ألمــر 

ء بعد الفـروض حـىت يأخـذه األب ؛ وثانيـا: يـرى بعـض العلمـاء أن ذوي األرحـام ال يفـرق عارض ؛ ألنه مل يبق شي

؛ ... مــات ميــت عــن ابــن أخــت شــقيقة وبنــت أخــت شــقيقة فلهمــا مــرياث أمهمــا بالســوية ؛ بــني ذكــرهم وأنثــاهم 

كــرهم علــى والصــحيح يف هــذه املســألة أــم ـ أي ذوي األرحــام ـ إن أدلــوا مبــا يفضــل ذكــرهم علــى أنثــاهم فضــل ذ 

ـــال ذلـــك: ابـــن أخـــت  ـــاهم ، مث ـــوا مبـــا ال يفضـــل ذكـــرهم علـــى أنثـــاهم ال يفضـــل ذكـــرهم علـــى أنث أنثـــاهم ، وإن أدل

الشـقيقة وبنــت أخــت الشــقيقة ، اإلخــوة األشــقاء قاعــدة الفــرائض أن يفضــل الــذكر علــى األنثــى ... فنقــول يف هــذا 

حـظ األنثيـني ؛ ويف ابـن أخ مـن أم وبنـت أخ مـن املثال أي يف ابن أخت الشقيقة وبنت أخت الشقيقة للذكر مثل 

ومــن فوائــدها: عنايــة اهللا عزوجــل  أم نقــول املــرياث بينهمــا بالســوية ألــم أدلــوا مبــن ال يفضــل ذكــرهم علــى أنثــاهم .

بالوصـية والـدين ، حيـث إنـه كلمـا ذكـر مـرياث قـال: مـن بعـد وصـية أو ديـن ؛ ففـي بـاب الفـروع واألصـول يف اآليــة 

(( مــن ؛ ويف مــرياث الــزوجني قــال بعــد إرث كـل زوج:  (( ... مــن بعــد وصــية يوصــي بهــا أو ديــن ))السـابقة ... 

ومـن فوائـدها:  .(( مـن بعـد وصـية يوصـى بهـا أو ديـن )) ؛ يف اإلخـوة مـن األم هنـا قـال:  بعد وصـية أو ديـن ))

ووصـية املضـارة حـرام وفيهـا إمث كبـري حـىت إنـه روي عـن النـيب  (( غير مضار ))أن الوصية املضار ا الغية ؛ لقولـه: 

وهـذا دليـل علـى  ؛فيعـذبان عليه الصـالة والسـالم:  إن الرجـل أو املـرأة لـيعمالن يف الصـاحلات مث جيـوران يف الوصـية 

(( تعـاىل:  ومن فوائدها: وجوب العمـل مبـا فرضـه اهللا تعـاىل يف ... ؛ لقولـه من كبائر الذنوب .أن اجلور يف الوصية 

(( ولقــد وصــينا الــذين أوتــوا الكتــاب واهللا عزوجــل ال يوصــي إال مبــا هــو حــق ، قــال اهللا تعــاىل:  وصــية مــن اهللا ))



(( ومن فوائـدها: أن هـذه الوصـية مبنيـة علـى أمـرين: العلـم ، واحللـم ؛ لقولـه:  . من قبلكم وإياكم أن اتقوا اهللا ))

وهـل  وائـدها: إثبـات هـذين االمسـني هللا عزوجـل ، ومهـا: العلـيم واحللـيم .ومن ف .وصية من اهللا واهللا عليم حليم ))

يــدالن علــى صــفتني ؟ العلــيم اســم واحللــيم اســم هــل يــدالن علــى صــفتني ؟ نعــم ؛ مــا مهــا ؟ العلــم ؛ العلــم مــن أيــن 

متضــمن  مشــتقه ؟ ؛ واحللــيم ؟ فهمــا يــدالن علــى العلــم واحللــم ؛ والقاعــدة عنــدنا أن كــل اســم مــن أمســاء اهللا فهــو

أعــوذ بـــاهللا مـــن الشـــيطان   بصــفة ولـــيس كـــل صــفة يشـــتق منهـــا اســم ؛ وهلـــذا كانـــت الصـــفات أوســع مـــن األمســـاء .

(( هـذه مكونـة مـن مبتـداء واخلـرب ، املبتـداء اسـم إشـارة  : (( تلك حـدود اهللا ... ))الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل

ق من مواريث يف اآلية ؛ وحيتمل أن يكون املشـار إليـه كـل مـا ؛ واملشار إليه ما سب (( حدود اهللا ))واخلرب  تلك ))

سبق من األحكام قبل هذه اجلملـة ، وذلـك أن القـرآن وإن كـان آيـات مفصـالت لكنـه يف احلقيقـة كـالم واحـد مـن 

حيــث املعــىن والســياق ؛ ومعــىن قولنــا كــالم واحــد أن بعضــه ينبــين علــى بعــض ؛ وهلــذا اعتــىن بعــض املفســرين ببيــان 

اآليات كمـا اعتـىن بعضـهم بتناسـب السـور ، وهـذا حبـث جيـد ؛ ولكـن لـو قـال قائـل: إن اإلشـارة تعـود إىل تناسب 

، أن الضــمري يعــود إىل أقـرب مــذكور وكــذلك اإلشـارة تعــود إىل أقــرب مــذكور ؛   أقـرب مــذكور علــى حسـب القاعــدة

 (( حـدود اهللا ))؛ وقولـه:  واجكم ))(( ولكم نصف ما ترك أز كان املراد باملشار إليه هنا ما ذكر يف هذه اآليـة: 

هـــي مجـــع حـــد ، واحلـــد هـــو الشـــيء الفاصـــل بـــني شـــيئني ، ومنـــه حـــدود األرض بعضـــها عـــن بعـــض ؛ وحـــدود اهللا 

عزوجل تنقسم إىل قسمني: حدود واجبات وحدود حمرمات ؛ أمـا حـدود الواجبـات فهـي مـا أوجبـه اهللا علـى عبـاده 

النواهي فهـي مـا حرمـه اهللا علـى عبـاده كالزنـا ، واللـواط ، وشـرب اخلمـر ،  بشروطها وأركاا وواجباا ؛ وأما حدود

فهـي مـن حـدود األوامـر  (( تلك حدود اهللا فـال تعتـدوها ))قتل النفس ، وغريها ؛ قال أهل العلم: وإذا قال اهللا: 

حـد مـن حـدود اهللا  فهي من حدود النواهي ؛ فالزنا مثال نقول هـو (( تلك حدود اهللا فال تقربوها ))، وإذا قال: 

اآليــة  (( تلــك حــدود اهللا ))ال تقربــوه ، والصــالة حــد مــن حــدود اهللا ال تعتــدي يعــين ال جتــاوز وال تعتــدي ؛ قــال: 

(( ومـن يطـع اهللا ورسـوله يدخلـه جنـات تجـري مث قـال:  هنا من حدود األوامر أو النواهي ؟ من حـدود األوامـر .

وهـــو جمـــزوم  (( يطـــع ))اســـم الشـــرط فيهـــا " مـــن " وفعـــل الشـــرط ،  اجلملـــة هـــذه شـــرطية مـــن تحتهـــا األنهـــار ))

أصـلها " يطيـع " لكنهـا حـذفت اليـاء اللتقـاء السـاكنني ؛ ألن العـني  (( يطـع ))بالسكون كما هـو ظـاهر ، وأصـل 

  استحقت السكون بالشرط وهي ساكنة ، وقد قال ابن مالك يف الكافية:

  إن ساكنان التقى يكسر ما سبق     وإن يكن لينا فحذفه استحق                 

لينـة الثالثـة فحذفـه اسـتحق ؛ علـى أي حـروف المـن إن ساكنان التقيا اكسر مـا سـبق ، وإن يكـن لينـا يعـين حـرف 

ت بـني كسـر العـني فتكـون علـى األول ؛ إذا اآليـة مجعـ  (( يطع اهللا ))نوع تنطبق اآلية ؟ على الثاين ؛ إال يف قوله: 



فمـا هـي الطاعـة ؟ الطاعـة قـال  (( ومن يطع اهللا ورسـوله يدخلـه جنـات تجـري مـن تحتهـا األنهـار ))الـوجهني ؛ 

العلماء هي موافقة األمر وتكون بفعل األوامر واجتناب النواهي ؛ فتارك شـرب اخلمـر امتثـاال ... اهللا عزوجـل يقـال 

الطاعــة فإــا تشــمل فعــل األوامــر وتــرك املعاصــي ؛ وأمــا إذا إنــه مطيــع ، واملصــلي يقــال إنــه مطيــع ، هــذا إذا أفــردت 

قرنت باملعصية فقيل مثال " من أطاع اهللا ومن عصـى اهللا " كانـت الطاعـة يف األوامـر خاصـة واملعصـية يف النـواهي ؛ 

إذا املـراد ـا واآلية اليت معنا اآلن من النوع الثاين أو األول ؟ أول ، ما هو الثاين وما هـو األول ؟ مقرونـة بيعصـي ؛ 

(( يطــع اهللا ورســوله ))  (( ومــن يطــع اهللا ورســوله يدخلــه جنــات تجــري مــن تحتهــا األنهــار ))القيــام بــاألوامر ؛ 

عطف اسم الرسول عليه الصالة والسالم أو وصفه على امسـه تعـاىل ؛ ألن طاعـة الرسـول مـن طاعـة اهللا ، كمـا قـال 

املـراد بـه حـني نـزول القـرآن رسـول معـني وهـو (( ورسـوله ))  قولـه:و (( ومن يطع الرسول فقد أطاع اهللا ))  تعاىل:

؛ وأمـا حـني قيـام الشـرائع السـابقة فـاملراد بالرسـول مـن كانـت شـريعته قائمـة ، ففـي حممد صلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم 

بعـد عهد املسـيح يكـون املـراد بالرسـول عيسـى ، ويف عهـد موسـى يكـون املـراد بالرسـول موسـى ، وهلـم جـرا ؛ لكـن 

(( يدخلـه جنـات بعثة الرسول صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم يكـون املـراد بالرسـول حممـدا صـلى اهللا عليـه وآلـه وسـلم ؛ 

هذه جواب الشرط ، وهي جمزومة بالسكون ؛ ومقتضـى الداللـة العقليـة  تجري من تحتها األنهار )) (( يدخله ))

؛ فاملشـروط أو الشرط الطاعة واملشـروط اجلـزاء والثـواب أن الشرط يرتتب على املشروط ؛ فاملشروط هنا هو الطاعة 

هــو ... الــذي اشــرتطه اهللا عزوجــل ملــن أطاعــه ؛  (( يدخلــه ))يرتتــب علــى الشــرط ترتبــا عقليــا ؛ فهنــا يكــون قولــه: 

فيكون نتيجة حتمية ضرورة صدق املخرب به وهو من ؟ اهللا عزوجل ؛ ألن املخرب به هـو اهللا وهـو أصـدق القـائلني ؛ 

ألنـــه   (( إن اهللا ال يخلـــف الميعـــاد ))خـــرب بـــه قـــادر علـــى فعلـــه ؛ وهلـــذا جتـــدون أن اهللا تعـــاىل يقـــول يف القـــرآن: وامل

كامــل الصــدق كامــل القــدرة ؛ وإخــالف الوعــد يــأيت مــن أحــد أمــرين ؛ إمــا الكــذب أي كــذب الوعــد ؛ وإمــا العجــز 

 جــري مــن تحتهــا األنهــار )) (( جنــات ))(( يدخلــه جنــات تأي عــدم القــدرة ؛ واهللا عزوجــل ال خيلــف امليعــاد ؛ 

مجع جنة وهي يف األصل: البسـتان الكثـري األشـجار ، ومسـي بـذلك ألنـه يسـرت مـن كـان فيـه لكثـرة أشـجاره ؛ وهـذه 

" وهــي األجنــة " املــادة " اجلــيم والنــون " تــدل علــى الســرت ، انظــر إىل لفــظ " اجلنــان " وهــو القلــب ألنــه مســترت ؛ 

األمحال يف بطـون األمهـات ألـا مسـترتة ؛ " اجلـن " ألـم مسـترتون ؛ " اجلنـة " مـا يسـترت بـه املقاتـل ألـا تسـرته ؛ 

؛ فاجلنـات هـي البسـاتني الكثـرية األشـجار ؛ ولكنـه ال حيسـن أن نفسـرها يف فهذه املادة كلها تدور على هذه املعىن 

ذا املعىن ؛ ألنك إذا فسر ذا املعىن فكأمنا حصرت مدلوهلا مبا يعرفه الناس وسوف تقلل مـن أمهيـة هذا املوضع ا

اجلنـة املوعـود ـا ؛ وهلـذا ينبغـي أن يفسـرها ـ أعـين اجلنـات النعـيم ـ بأـا الـدار الـيت أعـدها اهللا ألوليائـه وفيهـا مـا ال 

هيبتهـا يف النفـوس ؛ لكـن لـو  عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر ؛ فإذا فسـرا ـذا التفسـري بقيـت



تفسرها باملعىن األول توهم اإلنسان وقال هذا كبستان فالن ابن فـالن كثـري األشـجار وكثـري النخيـل ومـا أشـبه ذلـك 

؛ وهي أعظم مما يف الدنيا بأضعاف مضاعفة ال يعلمهـا إال اهللا ، قـال ابـن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا " لـيس يف اجلنـة 

(( وفيها ما تشـتهيه األنفـس وتلـذ األعـين وأنـتم اء : وإال فاحلقائق ختتلف ، قال اهللا تعـاىل: مما يف الدنيا إال األمس

؛ ويف  (( فـــال تعلـــم نفـــس مـــا أخفــي لهـــم مـــن قـــرة أعـــين جـــزاء بمـــا كـــانوا يعملـــون ))وقـــال:  فيهــا خالـــدون ))

 قلـب بشـر ) ( أعددت لعبادي الصـالحين مـا ال عـين رأت وال أذن سـمعت وال خطـر علـىاحلديث القدسي: 

(( اجلريــان معــروف وهــو ســري املــاء علــى األرض ؛ وقولــه:  (( تجــري مــن تحتهــا األنهــار )) (( تجــري ))؛ وقولــه: 

أي من حتت هذه اجلنات يعين أشجار ... وظل وأار جتـري ؛ لـو ختيـل اإلنسـان هـذا النعـيم لوجـده  من تحتها ))

(( فيهـا أنهـار مـن مـاء غيـر آسـن وأنهـار مـن ة القتـال بقولـه: أكرب نعيم ؛ وهذه األار فسرها اهللا عزوجل يف سور 

مــا هــو عســل النحــل ، عســل  لــبن لــم يتغيــر طعمــه وأنهــار مــن خمــر لــذة للشــاربين وأنهــار مــن عســل مصــفى ))

مصفى خلقه اهللا هكذا ؛ لنب ليس لـنب البقـر أو الغـنم ، أـار خلقهـا اهللا عزوجـل ؛ كـذلك أيضـا املـاء ال يـأس أبـدا 

ت مدته خبالف ماء األرض فإنه يأسن أي تتغري رائحته بطول املكـث ؛ اخلمـر لـذة ال فيـه غـول و ال هـم مهما طال

قال العلماء إـا جتـري مـن حتتهـا ال حتتـاج إىل بنـاء مينـع تسـرب املـاء  (( من تحتها األنهار ))عنها ينزفون ؛ وقوله: 

  م يف النونية : ، تسيل هكذا حيث ما أردت ، قال ابن القيوال إىل حفر أخدود 

  أنهارها في غير أخدود جرت   سبحان ممسكها عن الفيضان                     

على األرض ؛ وقال أهل العلـم أيضـا إـا  وال إىل إقامة حدود ، جتري هكذا الشواطئفهي أار ال حتتاج إىل حفر 

ريــدها بالقلــب أو يأمرهــا بلســانه ؛ ـ اللهــم جتــري حيــث مــا أراد اإلنســان بــدال مــن أن يــأيت مبــواد البنــاء والتوجيــه، ي

هــذه حــال ، حــال مــن أيــن ؟ مــن  (( خالــدين فيهــا وذك الفــوز العظــيم )) (( خالــدين ))اجعلنــا مــن أهلهــا ـ ؛ 

ولكــن يشــكل عليــه أن احلــال كالنعــت والنعــت يتبــع املنعــوت يف إفــراده وتثنيتــه ومجعــه ؛ وهنــا  (( يدخلــه ))ضــمري 

صاحب احلـال مفـرد واحلـال مجـع ؛ فكيـف اجلـواب ؟ اجلـواب عـن ذلـك أن نقـول: إن صـاحب احلـال عائـد علـى " 

للفــظ أعــدت الضــمري مــن " الشــرطية ، و" مــن " الشــرطية جيــوز فيهــا مراعــاة لفظهــا ومراعــاة معناهــا ؛ فــإن راعيــت ا

إليها مفردا وإن راعيت املعىن أعدت الضمري إليهـا مجعـا ؛ وكـذلك مـا يشـبه الضـمري مـن احلـال والصـفة ومـا أشـبهها 

ــدين فيهــا )) جيــوز مراعــاة املعــىن ومراعــاة اللفــظ ؛ فهنــا يقــول:  (( يدخلــه جنــات تجــري مــن تحتهــا األنهــار خال

؛ وجيــوز أن تراعــي اللفــظ واملعــىن وتعــود مــرة ثانيـــة  (( خالــدين ))ولــه: واملعــىن يف ق (( يدخلــه ))فــاللفظ يف قولــه: 

(( ومن يؤمن باهللا ويعمل صالحا يدخله جنـات تجـري مـن ملراعاة اللفظ ، قال اهللا تعاىل يف آخر سورة الطالق: 

مث راعـى للفـظ ، فراعى يف األول اللفظ مث راعـى املعـىن  تحتها األنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن اهللا له رزقا ))



اخللـود قـال العلمـاء هـو املكـث (( خالـدين فيهـا )) قولـه:  (( خالدين فيهـا ))وهذا جائز يف اللغة العربية ؛ يقول: 

وإال فاألصل أن اخللود الدوام ؛ لكن إن وجـد يـدل  الدائم إال أن يدل دليل على أنه مؤقت فرياد به املكث الطويل

املشـار إليـه مـا ذكـر  )) (( خالدين فيها وذلك الفوز العظـيم )) (( ذلـكه ؛ على أن املراد به طول املكث عمل ب

الفـوز معنـاه الـربح ، يقـال: فـاز فـالن ، مبعـىن ربـح  ؛ (( الفوز العظـيم ))من هذا الثواب الذي أعده اهللا ملن أطاعه 

     ؛ والعظيم معناه ذو العظمة ، والعظمة هي ضخامة الشيء وجاللة الشيء وكثرة الشيء أيضا


